
Publiskais pārskats uz 2013.gada 31. decembri

1. Finanšu stāvoklis (Bilance) (sk.pielikumā Nr.1)

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (sk.pielikumā Nr.2)

3. Papildus darbības rādītāji un to analīze (sk.pielikumā Nr.3)

Akcionārs

Līdzdalība pamatkapitālā % 100.00%

Akciju nominālvērtība Ls 4,800,000

Balsu skaits 4,800,000

Padome

Vārds, Uzvārds Amats

Peter Nilsson Padomes priekšsēdētājs 

Ainārs Ozols

Ieva Tetere Padomes locekle

Armands Grīnbergs Padomes loceklis

Arnolds Čulkstēns Padomes loceklis

Vārds, Uzvārds   Amats

Ints Krasts Valdes priekšsēdētājs

Harijs Kovaļevskis Valdes loceklis

Dace Brencēna Valdes locekle

Elīna Tilta - Gerika Valdes locekle

Līva Vēliņa Valdes locekle

34 pārdošanas punkti: 

pārdošanas punkts Āgenskalns Smiļģa iela 46, Rīga LV-1002

pārdošanas punkts Aizkraukle Lāčplēša iela 2, Aizkraukle, LV-5101

pārdošanas punkts Alūksne Brūžu iela 1, Alūksne, LV-4300

pārdošanas punkts Bauska Kalna iela 7, Bauska, LV-3901

pārdošanas punkts Centrs Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1011

pārdošanas punkts Cēsis Raunas iela 8, Cēsis, LV-4101

Pārdošanas punkts Damme Kurzemes prospekts 1a, Rīga

Pārdošanas punkts Dārzciems Deglava iela 100, Rīga LV-1021

pārdošanas punkts Daugavpils Ģimnāzijas iela 12/2, Daugavpils, LV-5401

pārdošanas punkts Dienvidi Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Rīgas rajons., LV-1076

pārdošanas punkts Dobele Brīvības iela 12, Dobele, LV-3701

pārdošanas punkts Jēkabpils A. Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV- 5201

pārdošanas punkts Jelgava Akadēmijas iela  3, Jelgava, LV-3001

pārdošanas punkts Jugla Brīvības  iela 410, Rīga LV-1024

pārdošanas punkts Jūrmala Dubultu prospekts 19, Jūrmala, LV-2015

pārdošanas punkts Kuldīga Dzirnavu iela 5, Kuldīga, LV-3301

Padomes loceklis

6. AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" struktūrvienības

Centrālais birojs - Antonijas ielā 9, Rīgā LV-1010

Valde

4. AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" akcionāri un to līdzdalība pamatkapitālā

5. AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" padomes un valdes locekļi

SEB Trygg Liv Holding AB



pārdošanas punkts Liepāja Baznīcas iela 4/6, Liepāja, LV-3401

pārdošanas punkts Limbaži Burtnieku iela 8, Limbaži, LV-4001

pārdošanas punkts Madona Saules iela 13a, Madona, LV-4801

Pārdošanas punkts Ogre Skolas iela 2a, Ogre, LV-5001

pārdošanas punkts Preiļi Talsu iela 3, Preiļi, LV-5300

pārdošanas punkts Rēzekne Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV-4601

pārdošanas punkts Rīdzene Vaļņu iela iela  11 Rīga, LV-1050

Pārdošanas punkts Salaspils Skolas iela 4b, Salaspils, LV-2121

pārdošanas punkts Saldus Rīgas iela 9 Saldus, LV-3801

pārdošanas punkts Sigulda Rīgas iela  1, Sigulda, LV-2150

pārdošanas punkts Skanste Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013

pārdošanas punkts Talsi Lielā iela 17, Talsi, LV-3201

pārdošanas punkts Tukums Talsu iela 4, Tukums. LV-3101

pārdošanas punkts Valmiera Rīgas iela  40, Valmiera, LV-4201

pārdošanas punkts Vecrīga Grēcinieku iela 9-2, Rīga, LV-1050

pārdošanas punkts Ventspils Kuldīgas iela 3, Ventspils, LV-3601

pārdošanas punkts Vidzeme Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039

pārdošanas punkts Vienības gatve Vienības gatve 49, Rīga, LV-1004

1. Būtiskie apdrošināšanas partneri 2. Pārapdrošinātāji
3. Ārpakalpojumu sniedzēji, kuri 
nodrošina ieguldījumu veikšanu

AS SEB banka  Munich Re, Gen Re AS IPAS “SEB Wealth Management”

Apdrošināšanas risks

Riska veids Rašanās iemesli Pārvalde un kontrole

Riska parakstīšana stratēģija parakstīšanas procedūras

Pārapdrošināšana pārapdrošināšanas programma pārapdrošināšanas programma

Tehniskās rezerves rezervju apmērs rezervju aprēķināšanas procedūras

Kredītrisks

Pārapdrošināšanas risks

SEB Dzīvības apdrošināšana pēdējos gados ir strauji augusi un šobrīd tajā strādā jaunu un profesionālu darbinieku kolektīvs, ir
izveidoti moderni un izdevīgi apdrošināšanas pakalpojumi. Ņemot vērā dzīvības uzkrājošās apdrošināšanas būtību, klientu
attiecībās SEB Dzīvības apdrošināšana koncentrējas uz ilgtermiņa sadarbību, galveno uzsvaru liekot uz profesionālu un
atsaucīgu apkalpošanu.

7. AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" darbības stratēģija un mērķi

SEB Dzīvības apdrošināšana ir viena no vadošajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām ar ilgāko darbības pieredzi Latvijā. 

9. AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" riski 

8. AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" būtiskākie sadarbības partneri

Apdrošināšanas risks ir varbūtība, ka sabiedrības saistības pret klientu, kas radušās iestājoties apdrošināšanas gadījumam, būs
lielākas nekā sabiedrība bija paredzējusi izvērtējot šo risku.

Kredītrisks ir varbūtība, ka otra līgumslēdzēja puse nespēs pilnībā vai daļēji segt savas līgumsaistības ar sabiedrību. Sabiedrība
izdala sekojošus kredītriskus:

Kredītrisks no pārapdrošināšanas operācijām iespējams, ja pārapdrošinātājs nespēj pilnībā vai daļēji segt savas saistības pret
sabiedrību. Tiek uzskatīts, ka šis risks nav būtisks, jo sabiedrība ievēro FKTK noteikumus attiecībā uz prasībām sadarbībai ar
pārapdrošināšanas kompānijām, kas paredz, ka izvēlētā pārapdrošinātāja S&P reitings nedrīkst būt zemāks par BBB. Gandrīz
visas sabiedrības pārapdrošināšanas aktivitātes tiek veiktas, pamatojoties uz Obligātās pārapdrošināšanas līgumu, kas noslēgts
ar „Munich RE”.  



Risks no ieguldījumiem

Tirgus risks

Apdrošināšanas līgumi ar noteiktiem un garantētiem nosacījumiem

Apdrošināšanas līgumi bez fiksētiem nosacījumiem

Procentu likmju risks

Likviditātes risks

Operāciju risks

Kredītrisks no ieguldījumiem tiek pārvaldīts ar sabiedrības Ieguldījumu politikas palīdzību, kurā ietilpst likumā noteiktās
kredītriska prasības dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, FKTK noteikumi un iekšējo Aktīvu un pasīvu vadības procedūru
nosacījumi. Tiek pieņemts, ka kredītrisks no ieguldījumiem ir neliels, jo iepriekš minētie ierobežojumi nosaka konservatīvu
ieguldījumu veikšanas pieeju.

Operāciju risks ir zaudējumu iespējamība ārējo notikumu (dabas katastrofas, ārējas kriminālas darbības, u.c.) vai iekšējo
faktoru (piem., IT sistēmu darbības pārtraukums, krāpšana, neatbilstība likumdošanai un iekšējiem noteikumiem, citi trūkumi
iekšējā kontrolē) darbības rezultātā.

Lai mazinātu operāciju risku sabiedrība ir izstrādājusi operāciju riska politiku, kas nosaka operāciju riska vadības praksi un
kontroli un šī kārtība kalpo ar mērķi identificēt, novērtēt, uzraudzīt, kontrolēt/novērst un ziņot par operāciju risku. Riska
vadība aptver tādas darbības, kā riska analīzi, riska uzņemšanos un kontroli, piemēram, sistēmas, ko izmanto, lai identificētu,
mērītu, analizētu, uzraudzītu un ziņotu identificētos riskus.

Augstākminētos tirgus riskus sabiedrība vada ar Aktīvu un saistību (Asset Liability) pārvaldības procedūru palīdzību, kas ir
daļa no sabiedrības Ieguldījumu politikas. 

Likviditātes risks ir risks, kad nav pietiekami brīvi pieejami naudas līdzekļi, lai varētu pildīt sabiedrības saistības bez
ievērojamiem papildus izdevumiem. Šis risks tiek kontrolēts un vadīts ar sabiedrības Ieguldījumu politikas palīdzību, kas
definē likviditātes robežas, kas sabiedrībai vienmēr jāievēro, lai izpildītu īstermiņa saistības. 

Tirgus risks tiek noteikts kā potenciālie zaudējumi, ko izraisa negaidītas nelabvēlīgas procentu likmju, akciju cenu vai valūtas
kursa svārstības.

Doto produktu līgumu nosacījumi ietver noteiktas investīciju atdeves garantiju, kas sabiedrībai rada finanšu risku, ka
ieguldījumu ieņēmumi ilgtermiņā var nebūt pietiekami, lai segtu šādu līgumu saistības. Minētais risks rodas no saistību un to
seguma investīciju aktīvu termiņstruktūru neatbilstības (dažādības), kā arī no nelabvēlīgas seguma investīciju aktīvu vērtības
izmaiņas, ko izraisa nepiemērots vai pietiekami nediversificēts ieguldījumu portfeļa riska līmenis. 
Dotā tipa līgumu saistības tiek aprēķinātas kā līguma paredzamās nākotnes naudas plūsmas šodienas vērtība un atbilstoši
FKTK noteikumiem tā ir jānovērtē pēc patreizējās tirgus cenas, kas nozīmē, ka prognozētā naudas plūsma tiek diskontēta
izmantojot uz atskaites brīdi spēkā esošo tirgus likmi nevis līgumā ietverto garantēto procentu likmi.

Līgumiem, kas atbilst dotajai klasifikācijai, tāpat kā Apdrošināšanas līgumiem ar fiksētiem un garantētiem nosacījumiem,
savos noteikumos paredz noteiktas ieguldījumu atdeves likmes garantēšanu klientiem, tomēr tā kā dotā tipa līgumiem ir brīvs
maksājumu grafiks, saistības netiek aprēķinātas kā nākotnes naudas plūsmas šodienas vērtība un FKTK noteikumi par tirgus
diskonta likmes noteikšanu nav piemērojami. 

Procentu likmju risks ir varbūtība, ka sabiedrības aktīvu vērtība mainīsies atkarībā no attiecīgo aktīvu tirgus procentu likmēm.



1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

 24.03.2006. noteikumiem Nr. 61

Pozīcijas nosaukums Pārskata periods
Iepriekšējais pārskata 

gads

Materiālie aktīvi 2,464 5,203

Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās 180,500 175,500

Nemateriālie aktīvi 233,480 316,540

Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 0 0

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 0 0

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi 0 0

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

76,404,043 71,733,882

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 0 0

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 0 0

Aizdevumi un debitoru parādi 618,775 736,654

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 915,450 937,590

Nodokļu aktīvi 151,846 88,911

Pārapdrošināšanas līgumi 48,796 123,595

Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,675,503 3,074,233

Kopā aktīvi 80,230,857 77,192,108

Kapitāls un rezerves 7,105,032 7,362,993

Apdrošināšanas saistības 59,371,721 57,123,470

Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības 0 0

Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

13,154,406 12,104,181

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 299,333 283,101

Uzkrājumi 216,633 243,468

Nodokļu saistības 81,787 56,608

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 1,943 18,286

Kopā saistības 73,125,825 69,829,114

Kopā kapitāls un rezerves un saistības 80,230,857 77,192,108

Finanšu stāvoklis (Bilance) uz
2013. gada 31. decembri

(pārskata perioda pēdējais datums)



2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

 24.03.2006.  noteikumiem Nr. 61

Pozīcijas nosaukums Pārskata periodā
Iepriekšējā pārskata 

gada atbilstošajā 
periodā

Nopelnītās prēmijas 22,249,863 18,794,847

Citi tehniskie ienākumi, neto 0 0

Piekritušās atlīdzību prasības, neto -18,267,520 -12,888,220

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto -2,259,159 -8,096,696

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs -1,050,226 1,575,416

Gratifikācijas, neto 0 0

Neto darbības izdevumi -2,603,623 -2,634,248

Citi tehniskie izdevumi, neto 0 0

Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs 0 0

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas 
naudas maksājumi

-285,784 26,952

Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi 1,347,865 1,180,225

Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu 
saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībā caur peļņas vai 
zaudējumu aprēķinu  

700,088 1,333,597

Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu 
aktīviem un finanšu saistībām

0 0

Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā 
vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

-14,958 3,364,968

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts 0 0

Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, 
ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas 
pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

0 0

Nolietojums -85,798 -91,728

Vērtības samazināšanās zaudējumi 60,304 116,707

Negatīvā nemateriālā vērtība 0 0

Pārskata perioda peļņa/zaudējumi -208,949 2,681,818

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2013. gada decembris
(pārskata perioda pēdējais datums)



Nedzīvības 
apdrošināšana

Līgumi ar 
uzkrājuma 
veidošanu

Līgumi bez 
uzkrājuma 
veidošanas

Tirgum 
piesaistītie 

līgumi

Nelaimes 
gadījumu 

apdrošināšana

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto 22,351,104 18,296,857 148,551 3,224,849 680,847
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto 22,249,863 18,262,269 127,259 3,224,849 635,486
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto 18,267,407 15,455,633 7,984 2,701,566 102,224
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto 18,267,407 15,455,633 7,984 2,701,566 102,224

Neto darbības izdevumi 2,689,421 2,536,033 17,672 44,757 90,958
Piekritušās atlīdzību prasības, neto 18,267,407 15,455,633 7,984 2,701,566 102,224
Nopelnītās prēmijas , neto 22,249,863 18,262,269 127,259 3,224,849 635,486
Citi tehniskie ienākumi, neto 0 0 0 0 0
Citi tehniskie izdevumi, neto 0 0 0 0 0

Zaudējumu rādītājs 82% 85% 6% 84% 16%
Izdevumu rādītājs 12% 14% 14% 1% 14%
Kombinētais rādītājs 94% 99% 20% 85% 30%
Ieguldījumu atdeve 3.17%

Dzīvības apdrošināšana

Apdrošināšanas veids

AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" papildus darbības rādītāji un to analīze

sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem uz
2013. gada 31. decembri

(pārskata periods)

Pozīcijas nosaukums  Kopā


